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Programa Apoio ao Atleta-Pela primeira vez a AABB Frederico Westphalen contara com 
um atleta patrocinado pelo Programa de Apoio ao Atleta do Sistema AABB, o ciclista 
Alexandre Roberto Silveira Junior, que foi contemplado dentre mais de 90 atletas inscritos 
das AABBs de todo o país para representar nossa AABB, a FENABB e OURO VIDA.  
O Programa que visa o desenvolvimento e a expansão do cenário desportivo do Sistema 
AABB, oferecendo apoio aos atletas vinculados às afiliadas, para participação em 
competições oficiais, em nível estadual, nacional e sul-americano, em modalidades 
olímpicas e paralímpicas individuais ou duplas. 
O auxilio visa custear despesas do atleta, tais como: participação em competições 
(passagens, alimentação, hospedagem, inscrição, etc), treinamento – preparação física e 
técnica, material esportivo e outros itens necessários para aperfeiçoamento do 
desempenho do atleta. 
 

 
 

Calçamento do Estacinamento Novo-Dando sequencia ao plano de investimentos, a 
AABB Frederico Westphalen esta ganhando esse ano uma melhoria importante, que é o 
calçamento da nova área de estacionamento.  Localizada ao lado do quiosque fechado, a 
obra além de acabar com os problemas de lama e poeira, dará um novo aspecto visual ao 
espaço.  
A AABB vem se destacando nos últimos anos pela série de melhoramentos na sua 
estrutura física. O investimento que está sendo realizado, conta com a parceria da 
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen e serão calçados mais de 1500 metros 
quadrados de área. 
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Final Campeonato Interno de Bochas-Duelo de gigantes na final do Campeonato 
Interno de Bochas na modalidade Individual que ocorreu no sábado do dia 09 de abril. O 
campeão Aldosir João Linassi ganhou do vice-campeão Marcio Peralta em uma partida 
extremamente equilibrada terminando com o placar de 12 a 11. O torneio aconteceu na 
cancha de bochas da AABB de Frederico Westphalen e teve inicio no dia 27 de fevereiro, 
contando com 24 competidores que foram divididos em 6 chaves 
A classificação final: 
 
- Campeão: Aldosir João Linassi 
- Vice-campeão: Marcio Rogerio Peralta 
- 3º Colocado: Volnei Ritter dos Santos. 
 

  
 
Final do Campeonato Frederiquense de Futevôlei 
 
Os personagens na decisão do Campeonato Frederiquense de Futevôlei 2016 eram 
praticamente os mesmos da competição anterior, organizado pela Secretaria de Esportes. 
Os jogos que definiram os quatro primeiros colocados do campeonato aconteceram na 
tarde do sábado, 16, na sede da AABB, de Frederico Westphalen. 
Na primeira semifinal, a dupla Benhur Candaten e Douglas Fortes venceu Gustavo 
Tranquilo e Lucas Cocco (Bocão) por 2 sets a 0 e garantiu vaga na decisão. Na outra 
semifinal, em um jogo definido no detalhe, Jeferson Bogoni e Ariano Jacomine (Anchieta) 
superaram por 2 a 1 a dupla formada por Delcio Souza e Rafael Passini. 
A final teve diversos momentos de equilíbrio e saiu com o título quem errou menos. A 
dupla Jeferson e Anchieta ficou novamente com os troféus de campeão no esporte, ainda 
novo na região. Eles passam agora a dupla a ser batida nos confrontos de futevôlei. 
Passaram pela quadra da competição 16 duplas. 
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Campeão – Jeferson Bogoni e Ariano Jacomine (Anchieta) 
Vice-campeão – Benhur Candaten e Douglas Fortes 
3º lugar – Rafael Passini e Delcio Souza 
4º lugar – Gustavo Tranquilo e Lucas Cocco (Bocão) 
 

 
 

Ciclismo-No mês maio o ciclista patrocinado pela FENABB, AABB Frederico Westphalen 
e OURO VIDA, Alexandre Silveira Junior participará no dia 1 na cidade de Santa Rosa do 
2º Desafio Noroeste de Ciclismo. Ao todo serão 80 km de prova, o percurso terá saída no 
município de Santa Rosa, se estende até a visinha Porto Mauá e retorna até a capital da 
soja, Santa Rosa. E nos dias 14 e 15, da 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo 
Encantado. Serão três provas em dois dias de competição: no dia 14 haverá a prova de 
estrada no percurso Encantado-Relvado e no dia 15 de manhã a prova de “crono 
escalada”, mais conhecida como o Desafio da Lagoa, quando os competidores terão que 
lutar individualmente contra o relógio na prova que consiste na subida do bairro Lambari 
até a Lagoa da Garibaldi em menor tempo. Ainda no dia 15, à tarde, haverá a prova do 
circuito fechado na Rua Padre Anchieta. São esperados aproximadamente 200 atletas de 
todo o estado. 
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